The Bodyguard
China Teatern
Denna internationella publikfavorit är en spektakulär
hyllning till Whitney Houstons fantastiska låtar och
innehåller inte bara filmens megahits I Will Always Love
utan också fler än 20 av Whitney Houstons allra största
hits.
Bussen startar från våra hemorter och går mot huvudstaden
Stockholm. Väl framme intar vi en 2-rätters middag på
restaurang Långholmen för att sedan bege oss till China
Teatern och se föreställningen.
Vår hemresa sker direkt efter det att föreställningen är slut
och alla har samlats i bussen.
Musikalen är baserad på den moderna filmklassikern The
Bodyguard från 1992 med Whitney Houston och Kevin
Costner i huvudrollerna. Filmen var en enastående succé med
en omsättning på över 400 miljoner dollar världen över.
Framgången berodde inte minst på Whitney Houstons musik,
och soundtracket har sålts i fler än 45 miljoner exemplar och
är därmed det bäst sålda soundtracket någonsin.
Musikalen återberättar filmens historia där den före detta
Secret Service-agenten Frank Farmer anlitas av den
världsberömda stjärnan Rachel Marron som privat livvakt för
att skydda henne mot en hotfull stalker. Motsträvigt
attraheras Rachel och Frank av varandra, och efter en
kärleksnatt måste Frank erkänna att han inte både kan älska
och beskydda Rachel.
Supertalangen tillika Idolvinnaren Nadja Kasanesh
Holm spelar Whitney Houstons legendariska roll som Rachel
Marron och Kevin Costners roll som livvakten spelas
av Anastasios Soulis. Medverkar gör också Marsha Songcome,
Karl Dyall, Rikard Ulvshammar och Anton
Lundqvist tillsammans med en stor ensemble och orkester.
Den svenska översättningen av dialogen är gjord av Calle
Norlén.

Avresa: 15/10, 10/12 2022
Pris: 1 695:Avgångstider:
08:20 Skärblacka, Eskilsvägen 23
08:55 Linköping, Fjärrbussterminalen
09:30 Norrköping, Resecentrum C3-C6
10:20 Nyköping, Brukslagarvägen
10:50 Vagnhärad, Möbelaffären
I resans pris ingår
- Bussresa
- Bussvärdinna
- 2-rätters middag (exkl. dryck)

Matinéföreställning kl. 15:00
- Biljetter på parkett rad 12 – 15 (15/10)
- Biljetter på parkett rad 13 – 15 (10/12)

Med reservation för ev. ändringar

Välkomna på resan!
Kanalbuss i Norsholm AB
Box 86 / Eskilsvägen 30
617 21 Skärblacka
Tel. 011-59070

info@kanalbuss.se
www.kanalbuss.se

Kanalbuss resebyrå Linköping
Apotekaregatan 7
582 27 Linköping
Tel.013-465 59 50

